
 
 

O Microsoft Access é um aplicativo com dezenas de recursos que permitem 

montar sistemas de Bancos de Dados realmente interessantes e 

automatizados. Para quem já tem conhecimentos básicos de Access, este 

é um curso que faz a diferença!  

O curso de Access Avançado, como não poderia deixar de ser, começa 

com uma revisão de conceitos e exercícios sobre tabelas, consultas, 

relatórios, formulários e macros. Na sequência são feitos diversos exercícios 

sobre importação, exportação e vínculo de dados – explorando as 

mais diversas possibilidades: inclusive importando tabelas de outros bancos 

de dados, vinculando seu banco de dados com planilhas do Excel e até 

exportando consultas para o Excel. 

Mas, como foi citado no início, um dos objetivos deste curso é ensinar o 

aluno a automatizar o seu Banco de Dados no Access. Isto é possível 

através da criação de Macros. Este recurso permite, por exemplo, 

executar tarefas repetitivas (específicas do seu sistema) através de um 

simples botão. Durante esta parte, são feitos desde exercícios básicos com 

Macros elementares que abrem tabelas, executam filtros e imprimem 

relatórios, até a atribuição de Macros de validação de eventos de 

formulário e exibição de mensagens para o usuário. 

Outro assunto amplamente abordado neste curso de Access Avançado são 

os formulários: desde a forma correta de estruturá-los, até maneiras de 

personalização por meio da inserção de controles específicos. A mesma 

atenção é prestada aos relatórios: são feitos diversos exercícios estruturando 

relatórios, explorando cada uma das possibilidades disponíveis. 

Depois deste curso, o próximo passo é fazer o curso de Access com 

Programação em VBA, mas neste curso já há um capítulo sobre VBA 

para que você aprenda a alterar suas macros, saiba trabalhar com alguns 

objetos, possa utilizar Message Box e Input Box para interagir com o usuário, 

além de validar valores utilizando estruturas condicionais, fazer cálculos e 

utilizar comandos como DOCMD.OPENFORM, .OPENREPORT, .APPLYFILTER, 

etc. 

 ►   A quem se destina 

 

Este curso é para quem já utiliza bem o 

Access e quer aprender a utilizar os recursos 

avançados do aplicativo para automatizar 

seus Bancos de Dados. 

 

►   Pré-requisitos 
 

Bons conhecimentos de: Windows e Access 

(curso básico de Access). 

 

►   Laboratório 
 

Além das 15 horas de aula tradicional, 100% 

práticas, sempre um aluno por micro, com o 

instrutor utilizando um projetor para também 

fazer e demonstrar os exercícios, os alunos 

tem direito a mais 10 horas de laboratório. O 

laboratório é um horário para os alunos 

tirarem suas dúvidas com o professor de 

plantão e se necessário treinar seus 

conhecimentos. Para quem preferir, a 

CompuClass também oferece suporte téc-

nico por email - informe-se com o nosso 

atendimento. 
 

►   Instrutores 
 

Todos os nossos instrutores têm mais de 

3.000hs de experiência e têm certificações 

oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft 

Certified Application Specialist, MCP - 

Microsoft Certified Professional e outras. 

 

►   Obs.: 

 

 

 
 


